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Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, sekreterare    

Anna Granlund, t.f. kommunchef  § 20 
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Utses att justera  
Justerare Morgan E Andersson (C) och Ulf Rexefjord (SD) 
Ersättare Eva Pärsson (M) och Jörgen Eriksson (KIM) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 26 mars 2020, klockan 13.00 

 
Justerade paragrafer  § 19 - 28 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande ............................................................................................................................................................................ 
  Roland Björndahl  

 Justerande ............................................................................................................................................................................ 
 Morgan E Andersson                         Ulf Rexefjord 
 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2020-03-25 

 
Datum då anslaget sätts upp 2020-03-31  
  
Datum då anslaget tas ned 2020-04-17 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Kent Bohlin (S) Ja   

Peter Ljungdahl (C) Ja   

Ulf Rexefjord (SD) Ja   

Ludwig Mossberg (M) Ja   

Marianne Sand Wallin (S) Ja   

Morgan E Andersson (C) Ja   

Reine Hassel (SD) Nej Lillis Grödem Ja 

Jörgen Eriksson (KIM) Ja   

Thomas Hagman (S) Ja   

Eva Pärsson (M) Ja   

Daniel Jensen (KD) Ja   

Karin Nodin (C) Ja   

Berny Dahlberg (SD) Ja   

Christine Andersson (S) Ja   

Michael Melby (S) Ja   

Pål Magnussen (V) Ja   

Roland Björndahl (M) Ja   

Christina Andersson (C) Ja   

Martin Andersson (SD) Nej Desirée Kingsson-Edhborg Ja 

Anita Augustsson (KIM) Nej Carina Walterlin Ja 

Florence Jonasson (S) Ja   

Tony Johansson (MP) Ja   

Anette Levin (L) Ja   

Karolina Hultman Wessman  (C) Nej Helena Hultman Ja 

Liselott Hassel (SD) Ja   

Lars Nilsson (S) Ja   

Patrik Tellander (M) Ja   

Lisbeth Berglöv (KD) Ja   

Eva Larsson (S) Nej Olof Sand Ja 

Martin Eriksson (C) Ja   

Tony Andersson (SD) Ja   
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Innehållsförteckning 
 

§ 19  Fastställa tillägg till ärendelistan för dagens sammanträde  4 

§ 20  Information om pandemin Covid-19 (Corona) 5 

§ 21  Pandemiplan för Melleruds kommun 6 
§ 22  Svar på motion om att uppdatera kommunens personalförsörjningsplan 7 

§ 23  Svar på motion om utbildning av politiker och anställda i Mellerud i frågor  
gällande mänskliga rättigheter 

10 

§ 24  Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden 12 

§ 25  Kompletteringsval av ny ersättare i krisledningsnämnden 13 
§ 26  Fyllnadsval av huvudman i Dalslands Sparbank  14 

§ 27  Anmälan om inkomna ärenden 15 
§ 28  Revidering av reglementen för byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden 

och socialnämnden med föreskrifter om deltagande i nämnders sammanträde på 
distans 

16 
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§ 19 
 
Fastställa tillägg till ärendelistan för dagens sammanträde  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till fastställa ärendelistan med följande tillägg  

Revidering av reglementen för byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden med föreskrifter om deltagande i nämnders sammanträde på distans 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att, med anledning av pandemin, göra ett tillägg i ärendelistan med ett 
brådskande ärendet som inte beretts av kommunstyrelsen.  
Enligt kommunallagen (KL 5:33) får ett brådskande ärende avgöras trots att ärendet inte har 
beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att till fastställa ärendelistan 
med följande tillägg  

Revidering av reglementen för byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden med föreskrifter om deltagande i nämnders sammanträde på distans 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 20 Dnr KS 2020/170 
 
Information om pandemin Covid-19 (Corona) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande inleder med ett kort anförande. T.f. kommunchefen lämnar en 
aktuell rapport om läget i kommunens verksamheter och vilka åtgärder som vidtagits med 
anledning av pandemin Covid-19 (Corona). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 21 Dnr KS 2020/131 
 
Pandemiplan för Melleruds kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Pandemiplan för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Västra Götalandsregionens 
smittskyddsenhet uppmanar kommunerna att se över sina beredskapsplaner för pandemi  
med anledning av coronaviruset (covid-19). 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett underlag för pandemiberedskap i tre delar. Jämfört 
med planeringen vid den nya influensan 2009 är rekommendationen att inte i förväg besluta om 
prioriteringar. Dessa beslut behöver kunna anpassas efter händelsens art, omfattning och 
kunskaper. Kommunen behöver därför ha förberedda underlag och flexibla beslutsprocesser. 
Denna planen utgör därför ett smörgåsbord av åtgärder som kan användas beroende på 
händelseutvecklingen. I sin vägledning betonar Folkhälsomyndigheten även vikten av 
samverkan. 
Denna planen ska användas som underlag för förvaltningarnas handlingsplaner inom området. 
Planen är framtagen i samverkan med den interna samordningsgruppen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2020, § 53, att uppmana kultur- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden att uppdatera respektive pandemiplan utifrån kommunens nya 
pandemiplan samt eventuella riktlinjer från folkhälsomyndigheten/Smittskyddsmyndigheten. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till Pandemiplan för Melleruds kommun. 
• Folkhälsomyndigheten, 2019a. Pandemiberedskap. Hur vi förbereder oss –  

ett kunskapsunderlag. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/p/pandemiberedskap-hur-vi-forbereder-oss-ett-kunskapsunderlag/ 

• Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, § 67. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-03-13, § 53. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer Pandemiplan för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
T.f. kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Kultur- och utbildningschefen 
Socialnämnden 
Socialchefen 

   

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/pandemiberedskap-hur-vi-forbereder-oss-ett-kunskapsunderlag/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/pandemiberedskap-hur-vi-forbereder-oss-ett-kunskapsunderlag/
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§ 22 Dnr KS 2019/501 
 
Svar på motion om att uppdatera kommunens personal-
försörjningsplan  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en personalförsörjningsplan för 
Melleruds kommun för färdigställande under 2021, med syfte att synliggöra kommande års 
kompetensbehov samt med förslag på insatser och aktiviteter för att möta kommunens behov 
av kompetens.    

 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar att  

• uppdatera kommunens Personalförsörjningsplan för att säkra personalförsörjningen i 
kommunen och att kommunfullmäktige synliggör sitt ansvar som yttersta representant  
som kommunens arbetsgivare. 

• personalförsörjningsplanen breddas till att även omfatta verksamhetsområden som inte 
tidigare prioriterats och att planen beslutas redan under 2020. 

• när planen läggs fast ska svensk etablerad forskning inom områdena systematiskt 
arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling utan att göra karriär, hur ett bra och stödjande 
chefskap och ledarskap ska gestaltas, ska ingå i Personalförsörjningsplanen för dessa 
yrkesgrupper. 

• när Personalförsörjningsplanen läggs fast ska föreskriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4) särskilt beaktas vad gäller arbetsbelastning, tydlig arbets-
organisation, arbetstidernas förläggning får inte leda till ohälsa, klargöra att kränkande 
särbehandling inte accepteras och kunskapskrav för chefer och arbetsledare hur man 
förebygger och hanterar.  

Arbetsutskottet gav den 12 november 2019, § 351, HR-chefen i uppdrag att utreda motionen 
och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 25 februari 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S). 
• Arbetsutskottets beslut 2019.11.12, § 351. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-14.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, § 46. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-03-13, § 41. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en personalförsörjningsplan för 
Melleruds kommun för färdigställande under 2021, med syfte att synliggöra kommande års 
kompetensbehov samt med förslag på insatser och aktiviteter för att möta kommunens behov 
av kompetens.    



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2020-03-25 8 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Michael Melby (S) och Liselott Hassel (SD): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Beslutsgång  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs  
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag   

Nej-röst för Michael Melbys m.fl. förslag  
 

Omröstningsresultat  
Med 16 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 15 nej-röster för Michael Melbys förslag 
beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga.  
 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Michael Melby (S) 
Marianne Sand Wallin (S) 
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Omröstningslista § xxx 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Kent Bohlin (S)   X  

Peter Ljungdahl (C)  X   

Ulf Rexefjord (SD)   X  

Ludwig Mossberg (M)  X   

Marianne Sand Wallin (S)   X  

Morgan E Andersson (C)  X   

Reine Hassel (SD) Lillis Grödem  X  

Jörgen Eriksson (KIM)  X   

Thomas Hagman (S)   X  

Eva Pärsson (M)  X   

Daniel Jensen (KD)  X   

Karin Nodin (C)  X   

Berny Dahlberg (SD)   X  

Christine Andersson (S)   X  

Michael Melby (S)   X  

Pål Magnussen (V)   X  

Christina Andersson (C)  X   

Martin Andersson (SD) Desirée Kingsson-Edhborg  X  

Anita Augustsson (KIM) Carina Walterlin X   

Florence Jonasson (S)   X  

Tony Johansson (MP)  X   

Anette Levin (L)  X   

Karolina Hultman Wessman (C) Helena Hultman X   

Liselott Hassel (SD)   X  

Lars Nilsson (S)   X  

Patrik Tellander (M)  X   

Lisbeth Berglöv (KD)  X   

Eva Larsson (S) Olof Sand  X  

Martin Eriksson (C)  X   

Tony Andersson (SD)   X  

Roland Björndahl (M)  X   

Summa 16 15  
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§ 23 Dnr KS 2019/396 
 
Svar på motion om utbildning av politiker och anställda i Mellerud i 
frågor gällande mänskliga rättigheter  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till den 
kompetensutveckling inom området för mänskliga rättigheter som har genomförts, pågår  
och ska genomföras inom kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (v) föreslår i en motion att alla anställda och förtroendevalda i Mellerud ges en 
obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter. Motionären anför att det är angeläget att politiker 
får grundläggande kunskap i dessa frågor.  

Utredarna har undersökt hur Melleruds kommun arbetar med mänskliga rättigheter och behovet 
av en obligatorisk utbildning för alla anställda och förtroendevalda inom kommunen. Kommunen 
lyder under FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, eftersom Sverige har skrivit under 
deklarationen, samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 

I Melleruds kommunala författningssamling finns riktlinjer och handlingsplaner som berör 
mänskliga rättigheter. Kommunen jobbar med jämställdhet, barnkonventionen och 
tillgänglighet. Vidare så arbetar kommunen med mänskliga rättigheter och FN-konventionen 
utifrån funktionsnedsättning, tillgänglighet, delaktighet och självbestämmande. 43 chefer i 
Melleruds kommun har fått utbildning om HBTQ-frågor. Rektorer och utbildningsnämndens 
ledamöter har fått kompetensutveckling om barnkonventionen. Lärarna har fått del av denna 
kompetensutveckling på konferenser. Barnkonventionen blev en lag den 1 januari 2020 och en 
utbildning i detta kommer att hållas i mars 2020 för berörda förtroendevalda och tjänstemän.  
En schablonberäkning har genomförts för att synliggöra en uppskattning av kostnaden för en 
obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter för all tillsvidareanställd personal och 
förtroendevalda. 
Kompetensutveckling inom området för mänskliga rättigheter har genomförts, pågår och ska 
genomföras inom kommunen. Utredningen konstaterar att kommunens samlade fokus på 
mänskliga rättighetsfrågan ligger på Barnkonventionen. Det finns behov av att utveckla arbetet, 
så att alla i kommunen ges möjlighet till att ha samma kunskapsgrund i mänskliga rättigheter. 
Utredarna överlåter åt politiken att ta ställning till motionen. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion från Pål Magnussen (V) 
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 202-01-08.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, § 49.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-03-13, § 49. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till den 
kompetensutveckling inom området för mänskliga rättigheter som har genomförts, pågår  
och ska genomföras inom kommunen. 
 
Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Pål Magnussen (V) 
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§ 24 Dnr KS 2020/29 
   
Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Mohamed Mahmoud (MP) till ny ersättare i 
socialnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Sofia Larsson (MP) den 14 januari 2020 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i socialnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Mohamed Mahmoud (MP) till ny ersättare i 
socialnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Mohamed Mahmoud (MP) 
Socialnämnden 
Personalenheten 
Ansvarig Troman 
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§ 25 Dnr KS 2020/xxx 
   
Kompletteringsval av ny ersättare i krisledningsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Mohamed Mahmoud (MP) till ny ersättare i 
krisledningsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Sofia Larsson (MP) den 14 januari 2020 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i krisledningsnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Mohamed Mahmoud (MP) till ny ersättare i 
krisledningsnämnden. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Mohamed Mahmoud (MP) 
Personalenheten 
Ansvarig Troman 
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§ 26 Dnr KS 2020/74 
 
Fyllnadsval av ny huvudman i Dalslands Sparbank 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Michael Melby (S) till ny huvudman i  
Dalslands Sparbank. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Då Thomas Hagman (S) enligt Dalslands Sparbanks åldersregler avgår  
som huvudman i samband med årsstämman 2020 har banken anhållit om  
att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval av en ny huvudman för tiden efter 
årsstämman 2020 fram till och med årsstämman 2023. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Dalslands Sparbank. 
• Dalslands Sparbanks skrivelse med reglemente. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Michael Melby (S) till ny huvudman i  
Dalslands Sparbank. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Dalslands Sparbank 
Michael Melby (S) 
Personalenheten 
Ansvarig Troman 
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§ 27    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms 
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om. 

• Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  
Dnr KS 2020/103 

• Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2019. Dnr KS 2020/157 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2020-03-25 16 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2020/180 
 
Revidering av reglementen för byggnadsnämnden, kultur- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden med föreskrifter om 
deltagande i nämnders sammanträde på distans    

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. anta revidering i byggnadsnämndens reglemente § 7, med följande tillägg: 
 Byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till 
ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans. 
Möjligheten att delta på distans ska tillämpas restriktivt. 

2. anta revidering i kultur- och utbildningsnämndens reglemente § 7, med följande tillägg: 

 Kultur- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till 
ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans. 
Möjligheten att delta på distans ska tillämpas restriktivt. 

3. anta revidering i socialnämndens reglemente § 7, med följande tillägg: 
 Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del 
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till 
ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans. 
Möjligheten att delta på distans ska tillämpas restriktivt. 

Sammanfattning av ärendet 
Till följd av utbrottet av coronaviruset (covid-19) så kan behovet av sammanträden på distans 
komma att öka. Ett tillägg bör därför antas i nämndernas reglemente för att kunna öka 
möjligheterna till fortsatta sammanträden utan att samtliga ledamöter behöver vistas i samma 
lokal.  
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor (KL 5:16).  

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande på nämndens sammanträde. 
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Kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente reglerar redan idag 
sammanträden på distans. 

Idag har Melleruds kommun inte tekniska förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M):  
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta revidering i byggnadsnämndens reglemente § 7, med följande tillägg: 
 Byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till 
ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans. 
Möjligheten att delta på distans ska tillämpas restriktivt. 

2. anta revidering i kultur- och utbildningsnämndens reglemente § 7, med följande tillägg: 
 Kultur- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till 
ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans. 
Möjligheten att delta på distans ska tillämpas restriktivt. 

3. anta revidering i socialnämndens reglemente § 7, med följande tillägg: 
 Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del 
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till 
ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans. 
Möjligheten att delta på distans ska tillämpas restriktivt. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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